
Ceny nie obejmują kosztów przygotowania banerów. Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
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Billboard
750×100 pikseli

Cena: 900 zł netto za miesiąc emisji

Baner publikowany na górze strony, widoczny na podstronach.
Baner może rotować z innym banerem.

Banner
468×60 pikseli

Cena: 650 zł netto za miesiąc emisji

Baner publikowany na stronie głównej.
Baner może rotować z innym banerem.

Half Banner
234×60 pikseli

Cena: 450 zł netto za miesiąc emisji

Baner publikowany na stronie głównej.
Baner może rotować z innym banerem.

Scraper
160×200
pikseli

Cena: 500 zł netto za miesiąc emisji

Baner publikowany na stronie głównej.
Baner może rotować z innym banerem.

Prosimy o dostarczanie banerów w postaci plików graficznych (.gif, .jpg) o podanych wymiarach.
Link prosimy podawać oddzielnie.

Banery powinny mieć podłożone tło.

  3 miesiące
  6 miesięcy
  9 miesięcy
12 miesięcy

–   5%
– 10%
– 15%
– 20%

Rabaty ilościowe:

Cennik reklam
na stronie internetowej

Banery reklamowe



Cennik reklam
na stronie internetowej

Reklama wideo

Wpis w internetowej bazie firm
Wpis obejmuje dane teleadresowe firmy: nazwa, ulica, kod, miejscowość, jeden numer telefonu,

jeden numer faksu, jeden adres e-mail, adres strony www,
opis profilu działalności (800 znaków ze spacjami) oraz logo (.jpg).

Abonament roczny za wpis w jednej kategorii (główny profil działalności): 600 zł netto
Firma może być przypisana do większej liczby kategorii.

Rabaty krotnościowe za liczbę kategorii:

2 kategorie
3 kategorie
4 kategorie
5 kategorii

– 10%
– 15%
– 20%
– 30%

Cena: 700 zł netto za miesiąc emisji

Prosimy o dostarczenie linku do materiału wideo umieszczonego w serwisie YouTube, Vimeo 
lub podobnym oraz miniatury w rozdzielczości 16:9 w formacie .png, .jpg, .gif.
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Cennik reklam
w newsletterze

Reklama w newsletterze
Publikacja banera reklamowego w cotygodniowym biuletynie internetowym.

Newsletter rozsyłany jest do kilku tysięcy adresatów e-mail, zawiera najnowsze informace z branży.

Opłata za publikację banera: 700 zł netto (z gwarancją pierwszej pozycji: 900 zł netto) 
za miesiąc emisji (4 emisje newslettera).

Rabaty krotnościowe:

  2 miesiące
  6 miesięcy

– 10%
– 20%

Reklama jest publikowana w postaci banera reklamowego w rozmiarze 468 60 pikseli (.gif, .jpg).×

  4 miesiące
12 miesięcy

– 15%
– 30%

Pomiędzy newsami

Na pierwszej 
pozycji

Baner
468×60 pikseli

Baner
468×60 pikseli
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Cennik reklam
w newsletterze

Informacja reklamowa w newsletterze

Informacja publikowana na stronie internetowej www.swiatdruku.eu
w dziale „Z ostatniej chwili” oraz w newsletterze.

Informacja zawiera: zdjęcie/grafikę w pliku .jpg o rozmiarze 200 170 pikseli,×
tekst do 600 znaków ze spacjami widoczny na stronie i wyświetlany w newsletterze oraz link.

Informacja reklamowa rozsyłana jest w najbliższym newsletterze,
na pierwszej możliwej wolnej pozycji, pod newsami wprowadzającymi.

Cena za zamieszczenie informacji reklamowej wynosi: 650 zł netto

Przykład publikacji informacji reklamowej w newsletterze:

News

Informacja 
reklamowa

Banner
468×60 pixels

LOGO

informacja�reklamowa

Baner
468×60 pikseli

Baner
468×60 pikseli

NEWSLETTER –ŚRODA –22.06.2022 r.
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Cennik ogłoszeń
na stronie internetowej

Ogłoszenie na stronie internetowej

Ogłoszenie jest aktywne na stronie www.swiatdruku.eu w zakładce Ogłoszenia (http://www.swiatdruku.eu/Ogloszenia)
 przez 6 miesięcy od daty publikacji, jeżeli klient nie ograniczy czasu jego emisji.

Treść może zawierać do 2500 znaków ze spacjami. Na podstronie z ogłoszeniami widocznych 
będzie około 500 pierwszych znaków ogłoszenia, a po wejściu w szczegóły – jego pełna treść.

 

Przykład publikacji ogłoszenia na stronie internetowej:

Cena ogłoszenia: 250 zł netto

Zachęcamy również do skorzystania z możliwości publikacji ogłoszenia jako ogłoszenia na stronie oraz 
informacji reklamowej w newsletterze „Świata DRUKU” – newsletter wysyłany jest raz w tygodniu 

bezpłatnie do jego subskrybentów. Informacja reklamowa zawiera: zdjęcie/grafikę w pliku .jpg 
o rozmiarze 200 170 pikseli, tekst do 600 znaków ze spacjami oraz link do wskazanej przez klienta strony.×

Cena za zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej i jednorazowo w newsletterze: 750 zł netto
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Ogłoszenie



Cennik usług w mediach
społecznościowych

Post reklamowy na Facebooku
Post reklamowy będzie opublikowany na oficjalnym profilu „Świata DRUKU” 

w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/swiatDRUKUeu/). Treść posta reklamowego może mieć 
do 1000 znaków (ze spacjami), zawierać 3 zdjęcia/grafiki lub film wideo. 

Po 477 znakach pojawi się opcja „Czytaj więcej”.
Treść posta reklamowego musi być zgodna z regulaminem Facebooka. Jest też możliwość udostępnienia 

przez profil „Świata DRUKU” opublikowanego już posta w serwisie Facebook.

Cena posta reklamowego/udostępnienia posta: 500 zł netto

Przykład posta reklamowego na Facebooku:
 

Wiktor Chmielowski

Wiktor Chmielowski

Natalia Jabłonka

Jan Kliś

Agata Madej
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Cennik usług w mediach
społecznościowych

Post reklamowy na LinkedIn
Post reklamowy będzie opublikowany na oficjalnym profilu „Świata DRUKU” 

w serwisie LinkedIn (www.linkedin.com/company/swiatdruku). Treść posta reklamowego może mieć 
do 1000 znaków (ze spacjami), zawierać 3 zdjęcia/grafiki lub film wideo. 

Treść posta reklamowego musi być zgodna z regulaminem LinkedIn. Jest też możliwość udostępnienia 
przez profil „Świata DRUKU” opublikowanego już posta w serwisie LinkedIn.

Cena posta reklamowego/udostępnienia posta: 500 zł netto

Przykład posta reklamowego w serwisie LinkedIn:
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Dodatkowe usługi

Monitoring publikacji

Opłata abonamentowa (roczna): 3500 zł netto
Opłata jednorazowa (miesięczna): 350 zł netto

Do 10 dnia danego miesiąca klient otrzymuje w postaci plików .pdf wszystkie artykuły
zamieszczone w poprzednim wydaniu „Świata DRUKU”, w których wymieniana była jego firma.

Jednocześnie w postaci linków do strony internetowej otrzymuje zestawienie
wszystkich artykułów publikowanych na  www.swiatdruku.eu

Monitoring publikacji o firmie zamieszczanych w czasopiśmie „Świat DRUKU”
i na stronie internetowej www.swiatdruku.eu

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Plan wydawniczy: 

Plan konferencji, szkoleń oraz warsztatów:

Cennik reklam w drukowanych wydaniach miesięcznika „Świat DRUKU”:

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym pakietem wydawniczym:

W przypadku jakichkolwiek pytań serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego z naszym
działem sprzedaży i marketingu:

reklama@swiatdruku.eu
marketing@swiatdruku.eu

lub telefonicznie pod numerem: 

+48 42 687 12 92

www.swiatdruku.eu/swiat-druku/plan-konferencji 

www.swiatdruku.eu/swiat-druku/reklama 

www.swiatdruku.eu/swiat-druku/plan-wydawniczy 
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